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على األراض ي قد منحته السيطرة على ، كان جهد نظام األسد في إعادة السيطرة 2017ابتداًء من صيف 

نصف البالد تقريًبا، املمتدة من الالذقية في الشمال الغربي إلى السويداء في الجنوب الغربي وإلى أجزاء من 

، أعادت 2013نهر الفرات في الشرق. لقد كانت دمشق محور هذه العودة: فمن دركها األسفل في آذار/ مارس 

الضواحي، ولم تعد العاصمة مهددة من قبل جيوب املتمردين في تلك  قوات األسد تثبيت قبضتها على

 للجيش، في حين بقيت املنطقة الساحلية العلوية 
ً

الضواحي. وإلى الجنوب أكثر، ما يزال جبل الدروز معقال

. وفي الشمال،  استعاد النظام مدينة حلب في كانون األول/ 2015إلى الغرب بعيدة عن التمرد منذ عام 

بعد أكثر من أربع سنوات من القتال العنيف. احتفظ النظام بالسيطرة على مناطق معزولة  2016ر ديسمب

صغيرة ولكنها مهمة في الشرق مثل دير الزور والحسكة والقامشلي، ما يشير إلى أنه ما يزال ينوي استعادة 

 سورية كلها على املدى الطويل بعد القضاء على معاقل املتمردين في الغرب.

يملك األسد الوسائل لتحقيق هذا الطموح؟ يتطلب الجواب عن هذا السؤال أكثر من محض تقييم هل 

وهذا يعني أيًضا إلقاء نظرة فاحصة على التركيبة السكانية والوالءات املختلفة  ،القدرات العسكرية للنظام

ي ما تزال خارج نطاق سيطرة للسكان املحليين قيد الدراسة والبحث. حالًيا، فإن األراض ي جميعها تقريًبا الت

األسد هي إما عربية سنية أو كردية. واملناطق التي بقيت وفية للنظام يهيمن عليها العلويون واألقليات 

ا من مناطق األقليات هذه، تمكنت قوات األسد إعادة تثبيت سيطرتها على مناطق 
ً
الدينية األخرى. وانطالق

، الذين ما زالوا يشكلون أغلبية السكان في منطقة النظام. معينة ذات مجتمعات كبيرة من العرب السنة

في حالة -تردد هذه املقاربة صدى إستراتيجية مكافحة التمرد التقليدية باالعتماد على األقلية املوالية 

سورية أكثر من أقلية واحدة، يتولى كل منها الحكم في أماكن مهمة استراتيجًيا ضمن منطقة النظام، كما 

بينما يسير ببطء إعادة تأكيد سيطرة النظام على بقية السكان بالقوة أو  -في الفصل األول هو موصوف 

اإلرهاق أو اإلغراءات. من خالل الوالءات القبلية، واملصالح االقتصادية، وغيرها من شبكات املحسوبية، 

ن األسد إبقاء السكان العرب السنة تحت السيطرة خالل الحرب وإعادة األراض ي امل
ّ
همة إلى حضن تمك

 -وكيف رسخ والده الراحل سيطرة األقلية قبله-النظام. إن دراسة كيف كان النظام قادًرا على القيام بذلك 

هو أمٌر أساس ي لفهم كيف يمكنه أن يشرع في محاولة استعادة بقية البالد على الرغم من مواجهة احتماالت 

لى استراتيجيات األسد في القطاعات الخمسة ديمغرافية طويلة. وبناًء على ذلك، يركز هذا الفصل ع

الرئيسة في سورية التي يسيطر عليها األسد: دمشق، والساحل العلوي، وجبل الدروز، ومنطقة حمص 

 وحماة الوسطى، وحلب.

 

 تبقى دمشق األهم
سبت عبارة )من يمسك بدمشق يحكم سورية( إلى حافظ األسد، وقد تبنى ابنه الرأي نفسه. لقد 

ُ
لقد ن

ت قوات النخبة لدى النظام عن العاصمة جيًدا طوال مدة الحرب، وبينما استولت قوات التمرد دافع

السنية على الضواحي في وقت مبكر، لم تتمكن تلك القوات االقتراَب من املناطق املركزية. احتل الجيش 
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ستعادت السيطرة ، لكن قوات األسد سرعان ما ا2012السوري الحر املتمّرد حّي امليدان موقًتا في صيف 

عليه. على الرغم من أن حي امليدان هو حيٌّ سنّي، إال أن عائالت من الطبقة املتوسطة والعليا تسكنه لم 

تشعر على ما يبدو بأي تضامن مع املتمردين. أشارت بعض املالحظات املعتمدة على القصص والحكايا التي 

إلى أن هذا التصدع االجتماعي كان  2013توبر وتشرين األول/ أك 2011جمعها املؤلف في نيسان/ أبريل 

موجوًدا في عدد من املدن السورية. في الالذقية، على سبيل املثال، أعلن صديق سنّي من الطبقة املتوسطة 

 في املدينة 
ً
أنه ال يريد أن يسير في الشوارع مع أشخاص من الرمل الفلسطيني، وهو الحي السني األكثر فقرا

تجاجات. واألهم من ذلك، أن جغرافية الثورة أظهرت باستمرار أن االنقسامات الذي بدأت منه االح

 .1ةاالجتماعية يمكن أن تكون أقوى من نزعة التضامن الطائفية بين السنة في املناطق الحضري

، استعاد الجيش معظم األراض ي التي خسرها بالقرب من دمشق، وحاصر 2013منذ آذار/ مارس 

في جيوب ظّل يقلصها بصورة حادة ومن دون رحمة. إن اإلمساك بالعاصمة يمنح األسد بعض  املتمردين

الشرعية الداخلية والخارجية التي يحتاجها ليقدم نفسه على أنه زعيم سورية. دمشق مدينة متعددة 

ل مع العرقيات حيث كل جماعة طائفية في البالد متمثلة فيها، ما يسمح للنظام باملحافظة على التواص

مختلف الشبكات التي تشكل بنية املجتمع السوري. إن نصف قرن من املركزية السياسية واإلدارية 

 هذه 
ً
وومركزية البنية التحتية جعلت من دمشق املركز الرئيس لهذه الشبكات جميعها، واألسد يفهم تماما

 .2الدينامية

 

 التخطيط الحضري للسيطرة على التمرد

ا إقليمًيا كبيًرا على العاصمة واملنطقة املحيطة منذ السبعينيات من القر 
ً
ن املاض ي، مارس الجيش نفوذ

بها. تشغل معسكرات عسكرية كبيرة جنوب وغرب دمشق، بما في ذلك معسكر للحرس الجمهوري، وهو 

 ألف عسكري معظمهم من القوات العلوية. 30فيلق النخبة املؤلف من 

كري واسع النطاق ضروري لحماية العاصمة من إسرائيل، رسمًيا، يزعم النظام أن هذا الوجود العس

حيث إن مرتفعات الجوالن تبعد أقل من خمسين كيلومتًرا. إال أن الهدف الحقيقي كان مفهوًما فهًما جيًدا 

                                                           
1Fabrice Balanche, “Géographie de la révolte Syrienne” [Geography of the Syrian revolt], 
Outre Terre 3, no. 29 (September 2011),  
https://www. cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3page-437.htm 

 
2Fabrice Balanche, “Damas: une ville sous le Baath” [Damascus under the Baath], Moyen-
Orient, April 2012, 
 https://www.academia.edu/1514404/ Damas_sous_le_Baath_Damascus_under_the_Baath 
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من قبل مهندس االستراتيجية: حافظ األسد: بالتحديد، السيطرة على منطقة يعّدها ال غنى عنها للسيطرة 

د استالمه السلطة، عزز قبضته على املدينة من خالل وضع عشرات اآلالف من الجنود على كل سورية. بع

واملسؤولين العلويين هناك، مع عائالتهم. وهكذا أصبحت دمشق أول مدينة في سورية ذات وجود علوي 

. 3فقط من العلويين 300ألف نسمة، من بينهم  600، كان عدد سكان العاصمة 1947كثيف. في عام 

ألف من أصل سكان املدينة البالغ عددهم خمسة ماليين  500، باتوا يشكلون أكثر من 2010عام وبحلول 

 .4نسمة، ما يعني أن ربع السكان العلويين في البلد بالكامل كانوا يقيمون في منطقة دمشق الكبرى 

يوضح التوزيع الحالي للمجتمعات املحلية حول دمشق بوجه أفضل أسلوب سيطرة النظام. يحتل 

العلويون واألقليات الدينية األخرى مجاالت ذات أهمية حاسمة. يعيش كبار مسؤولي النظام في حي املالكي، 

، وهي 86حول مقر إقامة األسد الخاص. ويعيش بعض املوظفين الحكوميين من مستويات أدنى في مزة 

يرة درزية/ مسيحية في منطقة حضرية كبيرة تمتد على عدة أحياء ثرية، في حين يقيم آخرون في بلدات صغ

الضواحي )جديدة عرطوز، جرمانا، وصحنايا(. إن نمط حياة الدروز واملسيحيين أكثر توافًقا مع نمط حياة 

العلويين )الذين يسمحون باستهالك الكحول، والنساء غير املحجبات، إلخ( أكثر من املناطق السنية 

اريا وزملكا(، التي أصبحت معاقل للمتمردين في املحافظة في منطقة الغوطة )على سبيل املثال، دوما ود

 وقت مبكر.

قبل الحرب وفي أثنائها، ُسمح ملناطق العلويين والدروز/ املسيحيين بتوسيع حدودها بالقرب من النقاط 

االستراتيجية التي تربط دمشق بباقي البالد، في عملية تهدف إلى تقطيع املناطق السنية عن بعضها بعًضا 

طق التمرد. هذا هو الحال في جرمانا، الضاحية الدرزية/ املسيحية الضخمة التي تطورت على وعن بقية منا

طول الطريق املؤدي إلى املطار الدولي. إن استعداد النظام الواضح للسماح بتوسع جرمانا يتوافق مع 

ي منع املتمردين استراتيجيته لفصل السنة في أحياء شرق وغرب الغوطة بكتلة غير سنّية. كان هذا مفيًدا ف

من تطويق املدينة وعزلها عن املطار. أما في الشمال الشرقي، فإن املساكن العامة في ضاحية األسد ومعرة 

محمود وعدرا هي موطن ملوظفي القطاع العام من غير السّنة في القطاع الصناعي والذين يشكلون حصًنا 

اعد كثافة معسكرات الجيش واملناطق الدرزية/ موالًيا لهذا الجزء من العاصمة. في الجنوب الغربي، تس

املسيحية على حماية الطرق املؤدية إلى بيروت والقنيطرة ودرعا. أما بالنسبة إلى املناطق السنّية في 

املعضمية وداريا وببيال، فهي محاطة من الجنوب بحزام درزي/ مسيحي، وعدد كبير من العسكريين 

                                                           
3Ibrahim Nouss, “La population de la République Syrienne: etude démographique” [The 
population of the Syrian Republic: demographic study], doctoral dissertation, The Sorbonne, 
1951. 
4Fabrice Balanche, “L’habitat illégal dans l’agglomération de Damas et les carences de 
l’etat [Illegal housing in greater Damascus and the shortcomings of the state], Revue de 
Géographie de l’Est 49, no. 4 (2009), https:// rge.revues.org/1980 
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يق دائري جرى إنشاؤه ليس لتسهيل حركة املرور فحسب، ولكن أيًضا واملوظفين الحكوميين العلويين، وطر 

 ليكون بمنزلة خط دفاع ضد الضواحي املتمردة.

تتوافق الجوانب األخرى من تخطيط املدينة مع هذه اإلستراتيجية أيًضا. بلدية دمشق محاطة بشارع 

الل هذا )التخطيط املدني محيطي واسع وتحيط بها طرق واسعة تخلق تمزقات في املجال الحضري. من خ

املناهض للتمرد(، سعى النظام على األرجح إلى تحسين حركة العربات املدرعة، التي بدورها ستمنع 

مظاهرات الشوارع الكبيرة. كانت مدينة دمشق القديمة ضحية لهذه االستراتيجية في أواخر السبعينيات، 

نطقة تسوق جديدة ذات شوارع واسعة. كان حيث ُجرفت أجزاء من األسواق القديمة إلفساح املجال مل

خطأ النظام هو السماح بنمو الضواحي غير الرسمية ]العشوائية[، التي خلقت متاهة من الشوارع الضيقة 

 مالءمة أكثر لالحتجاجات.

إضافة إلى العقبات التي شكلها تخطيط النظام العمراني، فشل املتمردون أيًضا في شق طريقهم إلى 

شق ألن كثيًرا من السكان السّنة املحليين كانوا، ألسباب اجتماعية واقتصادية، غير داعمين وسط مدينة دم

للتمرد. وكما ذكرنا سابًقا، فقد كان العديد من سكان الطبقات الوسطى والعليا عدائيين تجاه املتمردين 

ن حافظ األسد وأعضاء . ُعّزز التحالف القديم بي5الذين ينحدر غالبيتهم من األحياء ذات الدخل املنخفض

طبقة رجال األعمال الرأسماليين بسياسات بشار في اللبرلة االقتصادية، ومن هنا يبدو أنه لم يكن لديهم 

، 2012إال رغبة قليلة في التمرد. فحسب حّي امليدان، وهو معقل سابق لإلخوان املسلمين، انتفض في صيف 

 لكن الجيش سرعان ما استعاده.

 

 2016-2012دمشق، تحويل املسار في 

، ما أسفر عن مقتل 20126تموز/ يوليو  18عندما وقع تفجير مقر األمن القومي في دمشق في 

العاصمة، وكان املسؤولون شخصيات عدة بارزة في النظام، بدا املتمردون يوشكون االستيالء على 

، ومع ذلك، فقد انقلب الوضع 2016الغربيون يتوقعون أن ينهار النظام خالل أيام أو أسابيع. بحلول عام 

العسكري املحلي بالكامل، فاملتمردون املتبقون في املنطقة حوصروا من قبل قوات الجيش وحلفائه الشيعة 

                                                           
سوريين في دمشق والالذقية واألشهر التالية، أجرى المؤلف مقابالت هاتفية عديدة مع رجال أعمال  2011في نيسان/ أبريل  5

وحلب. كان الجواب نفسه في كل مرة: معظم سكان الحضر في الطبقات الوسطى والعليا يرون الثورة خطيرة ألنها جاءت 
من مناطق غير رسمية يسكنها فقراء من أصل ريفي. الذين كان دافعهم الرئيس وراء احتمال االستيالء على الثروة من وسط 

جل أعمال سني في الالذقية بغضب، فإن االنتفاضة هددت بسلب المنافع المتجمعة من عشرين عاًما من المدينة. كما قال ر 
 اللبرلة )التحرير االقتصادي(

 ،2012تموز/ يوليو  18، صحيفة الغارديانأزمة سورية: مقتل ثالثة من كبار قادة األسد في هجوم للمتمردين،  6
https://www.theguardian. com/world/2012/jul/18/syria-rebels-killelite-damascus 
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إلى الجنوب، تحّول تركيزهم من نظام األسد إلى تنظيم الدولة الذين أنقذهم املقاتلون املدعومون من الغرب 

 اإلسالمية.

إيران وحزب هللا، اللذين تعامال مع دمشق كان أحد األسباب الرئيسة لهذا التراجع هو الدعم القوي من 

 كبوابة لنقل األسلحة إلى امليليشيا اللبنانية. يفسرون استعدادهم اللتزام القوات الشيعية 

 

 2017إلى أيار/ مايو  2013( تقدم الجيش السوري في منطقة دمشق بين آذار/ مارس 1الشكل )

 
 

 

دمشق بوجود ضريح السيدة زينب، وهو مكان مقدس شيعي كبير كان يجتذب مئات اآلالف  في العاصمة

من الحجاج سنوًيا قبل الحرب. على الرغم من أن معظم سكان حي الضريح ]السيدة زينب[ هم من السّنة، 

، الذي نشر إال أن األقلية الشيعية املحلية تمكنت إبقاء املنطقة في يد النظام بمساعدة كبيرة من حزب هللا

عدًدا من القوات هناك في وقت مبكر. كلما وقع سقوط صاروخ أو انفجرت سيارة مفخخة في أي مكان 

بالقرب من املنطقة، يتردد صدى األخبار في أنحاء العالم الشيعي جميعها، ما يساعد إيران وحزب هللا على 

ريح سُيزال )مثلما حدث تدمير حشد مقاتلين جدد من خالل اللعب على مخاوف واسعة النطاق بأن الض

 (.2006مسجد سامراء الشهير في العراق من قبل املتطرفين السنة في عام 
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الغوطة وقطع  شطري سبب رئيس آخر النتكاسات املعارضة في العاصمة كان عدم قدرتها على توحيد 

الدروز املحليين من  رادفالطريق إلى املطار. عندما شنَّ املتمردون للمرة األولى الهجوم، دافع الجيش واأل 

ميليشيات قوات الدفاع الوطني عن جرمانا بقوة، وبقي السكان عالقين وسط هجمات املتمردين بالسيارات 

املفخخة واالعتداءات الصاروخية. بمحض تحول املسار، استخدم الجيش جرمانا نقطة انطالق لتوسيع 

 .الغوطة قبضته على جانبي طريق املطار وتطويق األجزاء السنية من

 

 
 

في بعض األحيان، كان حصار النظام للغوطة مترافًقا بمنع األغذية والقصف الجوي اللذين يهدفان إلى 

بقت في حلب نفسها. وبهذا املضمار، فقد -تخويف املدنيين الناجين نحو الفرار 
ُ
وهي االستراتيجية التي ط

ألف  80وبية لدمشق موطًنا لنحو ، كانت الضاحية الجن2012كانت الحملة ضد داريا مثالية. في عام 

إجالء آخر املقاتلين واملدنيين إلى  عندما تفاوض الثوار على- 2016شخص، لكن بحلول آب/ أغسطس 

 7انخفض العدد إلى أربعة آالف -إدلب
ً

. كان أحد أهداف الحملة الوحشية للنظام أن يجعل من داريا مثاال

                                                           
، ((تصعد الحكومة السورية حصارها على ضواحي دمشق التي يسيطر عليها المتمردون: اإلعالم الحكومي، والمتمردون ))7

 ، 2016شباط/ فبراير  6رويترز، 
 http://www.reuters.com/article/ us-mideast-crisis-syria-daraya/syriangovernment-steps-

up-siege-of-rebelheld-damascus-suburbs-state-mediarebels-idUSKCN0VF0RT 
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من أجل تسهيل التعايش مع املناطق التي كان فيها املتمردين أقل عدوانية. اتفقت كل من ببيال واملعضمية 

وفي الواقع، طلب السكان وقدسيا والقابون وبرزة على وقف إطالق النار من أجل تجنب الدمار الكامل. 

حتى يتمكنوا تجنيب أنفسهم املزيد من املعاناة. وبمجرد .  8املحليون في قدسيا من املتمردين أن يغادروا

دخلوا في قوات الشرطة املحلية. ثم قام الجيش بإسقاط 
ُ
إخالء املقاتلين، ُمنح بعض السكان العفو وأ

تأمرهم االختيار بين صيغتي داريا وقدسيا. وصف أحد منشورات فوق مناطق أخرى تسيطر عليها املعارضة 

املتمردين الذين غادروا قدسيا هذا االختيار الصارخ: ))أخيًرا، قالوا حرفًيا لنا، إما أن تخرجوا من هذه 

املدينة أو ندمر املكان تماًما ... قالوا حرفًيا ذلك. لقد دمروا املدينة ثم اضطررنا إلى املغادرة على أي حال، 

هو الحال في داريا. لذا قررت مجموعة منا أنه من األفضل لنا أن نغادر، ألننا لم نكن نريد تدمير  كما

 .9املدينة((

 

 2017( استراتيجية الجيش السوري لدمشق أيار/ مايو 3الشكل )

 
 

                                                           
تشرين األول/ أكتوبر  14، المونيتور، >يستعد المقاتلون في قدسيا، سورية، للمغادرة إلى إدلب<مصطفى الحاج،  8

2016، 
 -regimesettlement-qudsaya-monitor.com/pulse/originals/2016/10/syria-www.alhttps:// 

evacuation.html-opposition 
9Peter Kenyon and Alison Meuse, “In A Syrian Suburb Cleared of Rebels, a Gradual Return 
to Everyday Life,” NPR Weekend Edition, December 25, 2016, 
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/12/25/505304239/in-a-syriansuburb-cleared-
of-rebels-a-gradual-return-to-everyday-life 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/syria-qudsaya-regimesettlement-opposition-evacuation.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/syria-qudsaya-regimesettlement-opposition-evacuation.html
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/12/25/505304239/in-a-syriansuburb-cleared-of-rebels-a-gradual-return-to-everyday-life
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/12/25/505304239/in-a-syriansuburb-cleared-of-rebels-a-gradual-return-to-everyday-life
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، تمكن الجيش استعادة نصف الغوطة الشرقية ابتداًء من نيسان/ أبريل حتى كانون األول/ 
ً

إجماال

لجماعات املتمردة جيش اإلسالم، . ُسهلت هذه االنتصارات نتيجة حرب األخوة األعداء بين ا2016ديسمبر 

. مارست الجماعة األولى في 10وفيلق الشام، وجيش الفسطاط )بقيادة جبهة النصرة التابعة للقاعدة(

 2015السابق شبه هيمنة على الغوطة الشرقية، لكن موت املؤسس زهران علوش في كانون األول/ ديسمبر 

في االرتقاء إلى مستوى التوقعات املحلية  أضعف امليليشيا، حيث فشل شقيقه محمد بعد أن خلفه

والدولية. سرعان ما جرى تهميش محمد في محادثات جنيف للسالم بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 

 ، وفقدت املعارضة السياسية والعسكرية أي وحدة كانت قد زرعتها من قبل.2016

 

 األسد اآلن متأكد من قوته في منطقة العاصمة

اليوم، تعمل الخدمات على نحو طبيعي في مركز مدينة دمشق، ولوال أصوات القصف املدفعي ضد  

مواقع املتمردين من جبل قاسيون، لربما بدت الحرب غير موجودة بالنسبة إلى السكان معظمهم. عاد 

آمنة نسبًيا. في ، والطرق املؤدية إلى حمص ودرعا والسويداء وبيروت 2015املطار الدولي إلى العمل منذ عام 

منطقة الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها املعارضة، يستخدم الجيش االنقسامات البينية لدى 

املتمردين لكسب السيطرة على األرض تدريجًيا، وبالتناوب قصف األحياء املجاورة وتقديم املساعدات 

ا أن نقاط العبور إلى الغوطة تشكل اإلنسانية من أجل كسب السكان املحليين. كما أن النظام واٍع جيًد 

مصدًرا مهًما للدخل بالنسبة ألي فصيل يسيطر عليها من املتمردين، لذا فقد أيدَّ أحياًنا فصيل واحد إلثارة 

بين فيلق الرحمن وجيش اإلسالم. ومع املض ي  2016صدامات مع اآلخرين، كما في الصراع الذي وقع في ربيع 

مفاوضات النظام مع جيش اإلسالم مع تزايد الضغوط على الجماعة. إن قدًما، من املرجح أن تتكثف 

 استسالم دوما، عاصمة التمرد بحكم الواقع في الغوطة، سيمثل نهاية لتلك املنطقة.

هذه التطورات وغيرها في دمشق يمكن أن تعزز ثقة األسد، على الرغم من أن كثيًرا من البالد ال يزال 

ه يكافح للمحافظة على املكاسب التي حققتها القوات الجوية الروسية في خارج سيطرته، وال يزال جيش

مناطق أخرى. ولذلك سيكون من الصعب على املجتمع الدولي أن يضغط عليه لترك السلطة في ظل األوضاع 

الحالية. سيكون هذا صحيًحا لو كانت موسكو مستعدة لالبتعاد جانًبا والسماح بإطاحته، ألن األسد ال 

 إلى سالح الجو الروس ي للسيطرة على العاصمة.يحتاج 

 

                                                           
10Aron Lund, “Into the Tunnels: The Rise and Fall of Syria’s Rebel Enclave in the Eastern 
Ghouta,” Century Foundation, December 21, 2016,  
https://tcf.org/ content/report/into-the-tunnels 
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 املعقل العلوي 
كانت املنطقة العلوية الساحلية في سورية موالية لألسد منذ بداية الحرب، ولسبب وجيه. على الرغم 

من أن بعض املثقفين العلويين انضموا إلى املعارضة وأثاروا تحديات لعائلة األسد، إال أن الخالصة تبقى 

 لويون معظمهم يرون الحرب معركة وجودية ضد تهديد إسالمي سني.كما هي: الع

تمتد املنطقة العلوية من الحدود التركية إلى الحدود اللبنانية جنوًبا، ومن البحر األبيض املتوسط إلى 

ا، بما يناظر تقريًبا الدولة العلوية السابقة التي أنشأتها فرنسا عام 
ً
، 2011. في عام 1920نهر العاص ي شرق

في املئة  20في املئة، والسّنة  70كان عدد سكانها املحليين نحو مليوني نسمة. يشكل العلويون منهم 

في املئة. يقيم السّنة بشكل رئيس في املدن وفي ثالث مناطق ريفية  1في املئة، واإلسماعيليون  10واملسيحيون 

ملسيحيين في مدن الالذقية وطرطوس كبيرة: جبل األكراد وجبل التركمان وجنوب بانياس. يستقر غالبية ا

وصافيتا. وأصبح وادي النصارى، بالقرب من قلعة الحصن، املوطن الريفي الرئيس للمسيحيين في سورية، 

خاصة بعد أن بدأ كثيرون بالفرار من حمص في أثناء الحرب. على الحدود التركية، تتشبث القرى األرمنية 

ات، كسب، وهي من بين آخر بقايا أرمينيا الغربية، وتستفيد بمنحدرات جبل األكراد؛ وإحدى هذه البلد

كثيًرا من دعم األرمن في الشتات. أما اإلسماعيليون، فهم متمركزون في القدموس ومصياف ويتعايشون 

، ولم يعد السكان 1920جيًدا مع العلويين. لقد تالشت ذكريات الحروب التي دمرت املنطقة عام 

ثًرا بما 
ُ
يكفي لتهديد العلويين، وقد وجدوا أرضية مشتركة في عداءهم املشترك تجاه اإلسماعيليون ك

 اإلسالميين السنة.

منذ أن بدأت الحرب، تغّير توزيع السكان في املنطقة العلوية إلى حد ما نتيجة وصول النازحين داخلًيا 

األصلية، إلى جانب  من حلب وإدلب ودمشق. وقد عادت العديد من العائالت العلوية واملسيحية إلى قراها

الشؤون اإلنسانية أنه حتى خريف  أعداد كبيرة من السنة غير املعادين. قّدر مكتب االمم املتحدة لتنسيق

. في الواقع، تشهد الالذقية وطرطوس وصافيتا 11ألف نازح داخلي في الساحل 600، يعيش نحو 2016عام 

 لجدد.طفرة في البناء بسبب ارتفاع الطلب من أصحاب املنازل ا

 

 2011( التوزع الطائفي ملدنية الالذقية 4الشكل )

                                                           
انظر مخطط المعلومات البياني لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الجمهورية العربية السورية: عدد األشخاص المحتاجين 11

 ،2016تشرين األول/ أكتوبر  31والمشردين داخليًا لكل محافظة"، ريفورلد، 
  http://www. refworld.org/publisher, OCHA, MAP, SYR ,584ff2524, 0.html 
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ومع ذلك، مع مرور الوقت فإن تدفق أهل السنة قد يزعزع استقرار املنطقة العلوية إذا ما وفر غطاء 

مهًما لإلرهابيين للتسلل إلى للمنطقة. نفذت الدولة اإلسالمية )داعش( سلسلة من التفجيرات في أيار/ مايو 
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(. وقد تؤدي مثل  50) 2016في طرطوس وجبلة( وفي أيلول/ سبتمبر حالة وفاة  170)تسببت في  2016
ً

قتيال

 هذه الهجمات في النهاية إلى االنتقام من الالجئين السنة.

 

 الالذقية )كوريدور( ممر 

، لكن 2016-2015انتقل التهديد الجهادي بعيًدا من الالذقية منذ استعادة جبل األكراد في شتاء 

، كان عدد سكان املدينة 2010بها لم تكن بمنأى عن الصراع الطائفي. في عام  املدينة واملناطق املحيطة

في املئة مسيحيين  10في املئة من السنة و 40في املئة منهم من العلويين و 50ألف نسمة نحو  400البالغ نحو 

وسط  . وبينما يشغل العلويون الضواحي الشمالية والشرقية، يعيش السنة في12)معظمهم من األرثوذكس(

املدينة وفي الرمل الفلسطيني، الضاحية الجنوبية، وهو املنطقة األكثر فقًرا في املدينة. ويسكن املسيحيون 

 )املنطقة األميركية(، التي ُسميت في إثر املدرسة اإلنجيلية املحلية التي أسسها األميركيون.

ينظرون إلى العلويين بوصفهم أجانب. في هذه املدينة السنّية تاريخًيا، ما يزال السكان الحضر القديمين 

حتى االنتداب الفرنس ي، لم يكن في املدينة سكان علويون باستثناء خدم املنازل. وبعد مرور أكثر من 

في املئة فقط من السكان، وتركزوا في ضاحية الرمل الشمالي الفقيرة.  10عقدين، ما يزال يشكل العلويون 

 ديموغرافًيا ومع ذلك، ففي بداية السبعينيات، سهّ 
ً

لت سياسة )العلونة( التي أطلقها حافظ األسد تحوال

 دراماتيكًيا، وأصبحت طائفته أكثرية في الالذقية بحلول الثمانينيات.

 تجاه تركيا، يجد 
ً

املناطق الريفية املحيطة هي كذلك مقسمة بين القرى السنية والعلوية. بالسفر شماال

ألف من سكان املنطقة البالغ  80، كانوا يؤلفون نحو 2004عداد عام املرء أن السنة هم األغلبية، وفقا لت

ألف نسمة. إن املناطق مثل ربيعة وقصطل معاف هم في معظمهم من التركمان السّنة،  140عددهم 

وكذلك القرى الساحلية مثل برج إسالم وصليب التركمان. عندما بدأت الحرب، وقف تركمان قسطل 

هم في برج إسالم وصليب التركمان محايدين، على األرجح ألنهم كانوا محاطين معاف مع الثوار، وبقي من 

الالذقية، وعلى الجزء الشمالي من جبل العلويين )التي  بقرى علوية. يسيطر السّنة أيًضا على املنطقة شرق 

من أصل  تشمل الحفة والقرى املحيطة بها(، وجبل األكراد. على الرغم من أن سكان املنطقة األخيرة كانوا

كردي منذ العصور الوسطى إال أنه لم يعد أي منهم يتحدث اللغة الكردية، وتعد املنطقة عربية بصورة 

 أساسية.

 200. واالتصاالت الشخصية مع مسؤول في بلدية الالذقية، فقد فرَّ نحو 13ووفًقا ألرقام األمم املتحدة

)معظمهم من السنة من إدلب وحلب(،  2016وبر ألف نازح داخلي إلى مدينة الالذقية حتى تشرين األول/ أكت

                                                           
12Fabrice Balanche, La region Alaouite et le pouvoir Syrien [The Alawite area and the 
Syrian power] (Paris: Karthala, 2006). 

 األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية )أوتشا(، الجمهورية العربية السورية،مكتب  13
  http:// www.refworld.org/publisher,OCHA,MA P, SYR,584ff2524, 0.html 
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إلى القرى  ألف آخرين إلى أماكن أخرى في املحافظة. عموًما، هرب النازحون العلويون  170وذهب نحو 

العلوية والسّنة إلى املناطق السنّية. ومع أن املعارك اجتاحت جبل األكراد وربيعة لعدد من السنوات، لذلك 

السّنة املحليين إلى تركيا في ذلك الوقت، في حين انضم الرجال معظمهم إلى  فّر معظم النساء واألطفال

 الجماعات املتمردة.

، سيطرت املعارضة على جبل األكراد واملنطقة املحاذية للحدود التركية حتى بلدة 2012ابتداء من ربيع 

باجتياح كسب ، قامت مجموعات جهادية تعمل من تركيا ومحافظة إدلب 2014كسب. في آذار/ مارس 

ودمرت محطة الرادار الروسية فوق الجبل األقرع. لكنهم لم يتمكنوا من التقدم جنوًبا ملسافة أبعد، لذلك 

ة. وباملثل، احتلت قوات املتمردين من جبل األكراد ملدة وجيزة 14غادروا القرية في حزيران/ يونيو
ّ

في  الحف

ا من إثارة انتقام النظام. على الرغم من ، لكن السكان املحليين لم ينضموا 2012تموز/ يوليو 
ً
إليهم خوف

ت منطقة التمرد الشمالية الغربية تشكل تهديًدا حقيقًيا لسيطرة النظام في 
ّ
هذه الهجمات الفاشلة، ظل

تسمى )درع الساحل( مهمتها حماية  2015الالذقية. وبناء على ذلك، أنشأ األسد ميليشيا جديدة في عام 

ن الشباب العلويين الذين يرفضون القتال خارج محافظتهم. شعر النظام بال شك املنطقة باالستفادة م

نَّ في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس عام 
ُ
بالحاجة إلى حماية )العلويين( من الهجمات مثل الهجوم الذي ش

، عندما اقترب املتمردون من سهل الغاب من الالذقية والقرى العلوية غير املأهولة في شمال جبل 2015

العلويين. لو أن النظام فشل في تجنب مثل هذه التهديدات، لكان بإمكان الجنود العلويين أن يتولوا األمر 

 بأيديهم ويتخلوا عن دعمهم لألسد.

الالذقية بفضل القصف الجوي الروس ي ، استعاد الجيش األفضلية في منطقة 2016لكن في شتاء عام 

املكثف، وجرى طرد املتمردين من املنطقة الساحلية الشمالية الشرقية. في مرحلة ما، سيكون هدف 

الجيش على األرجح استعادة جسر الشغور، املدينة التي شّن منها املتمردون هجمات متعددة على املنطقة 

 العلوية على أمل الوصول إلى الساحل.

 

                                                           
14“Syrie: le village arménien de Kassab, victime ‘d’une épuration ethnique’” [Syria: the 
Armenian village of Kasab, an ethnic cleansing victim], France 24, March 24, 2014, 
http://www.france24. com/fr/20140324-syrie-village-armenien-kassab-epuration-
ethnique-assad 
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 علوي ممكن 

بالنسبة إلى املتمردين، فإن االحتمال )املتزايد إبهاًما( للوصول إلى البحر هو أمر استراتيجي ورمزي. في 

، على سبيل املثال، تقدمت جبهة النصرة من كسب إلى البحر األبيض املتوسط في أيام 2014آذار/ مارس 

 س مثل الالذقية أو طرطوس.قليلة. اليوم، ترغب الجماعة وحلفاؤها في السيطرة على ميناء رئي

بعدت إلى الشرق أكثر، لكن أي هجمات للمتمردين في املستقبل نحو 
ُ
على الرغم من أن قوى املعارضة ا

، الطريق إلى الالذقية أكثر سهولة. 
ً

الساحل ستحظى بفرصة للنجاح في الالذقية أفضل منها في طرطوس. أوال

في املئة  10في املئة فقط من السنة و  10رطوس، مقارنة بـ في املئة من سكان ط 80ثانًيا، يشكل العلويون 

من املسيحيين. السكان بين طرطوس وحمص هم في الغالب من العلويين، مع أقلية مسيحية قوية. يتركز 

ا، قد يؤدي قرب لبنان إلى تعقيد أي هجوم جهادي على 
ً
السنة في الريف حول الحميدية وتلكلخ. ثالث

الجيش السوري يسيطران بإحكام على هذه الحدود ملنع أي تنسيق سنّي عابر طرطوس، ألن حزب هللا و 

ت في معركة أيار/ مايو 
ّ
 في القصير. 2013للحدود، وهي استراتيجية تجل

من املؤكد أن إيران ووكالءها الشيعة ينظرون إلى ممر الالذقية على أنه أقل فائدة إستراتيجية من 

ليس من الواضح كيف سيكونون متحمسين للدفاع عن حمص ودمشق ومرتفعات الجوالن، لذلك 

طرطوس من أي هجمات مستقبلية للمتمردين. مع أن موسكو لديها مصلحة قوية في الحفاظ على وجودها 

على طول الساحل، تمتلك البحرية الروسية قاعدة في طرطوس وتخطط إلعادة بناء قاعدة الغواصة 

 جنوب الالذقية. السوفيتية السابقة في جبلة على بعد عشرين
ً

 ميال
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على النحو املوصوف سابًقا، فإن التدخل الروس ي والتطورات األخرى قد قللت كثيًرا من احتماالت 

فقدان النظام السلطة في دمشق، ومع ذلك ما يزال هناك احتمال بعيد إذا تغيرت األوضاع الجيوسياسية. 

ل دويلة علوية. في بداية السبعينيات، في هذا السيناريو، يمكن أن يقرر النظام االنسحاب إلى ال
ّ
ساحل ويشك

حّول حافظ األسد املنطقة إلى مخبأ حيث يمكن للعلويين أن يلجؤوا إليه إذا فقدوا السلطة في العاصمة. 

أثبت هذا الترتيب أنه مفيد خصوًصا خالل الحرب الحالية، حيث إن أفراد الجيش العلويين ما كانوا 

ل في دير الزور أو دمشق أو حلب لو كانت عائالتهم غير آمنة في موطنهم على ليوافقوا على مواصلة القتا

الساحل. في حالة انهيار النظام، يمكن للعلويين أن يتحصنوا في معقلهم وربما يمتدوا إلى الشرق اعتماًدا 

على قدرتهم على االحتفاظ بأجزاء من سهل الغاب وريف حمص. يمكن أن يكون جبل األكراد وجبل 

كمان بمنزلة عازل إضافي، حيث جرى تفريغها عملًيا من سكانها املدنيين خالل سنوات من القتال التر 

 العنيف مع املتمردين.
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وتضم محافظات الالذقية  كيلومتر مربع، 12,000نظرًيا، يمكن أن تمتد هذه املنطقة )العلوية( على 

 6,000. ويمكن أن تنخفض إلى وطرطوس ومناطق مصياف والسقيلبية والجزء الغربي من محافظة حمص

كيلومتر مربع إذا خسر النظام األراض ي العلوية والسنية املختلطة شمال سهل الالذقية وحمص والغاب. في 

مليون )ألن عدًدا من العائالت  2,5الثانية، نحو ماليين، وفي  3الحالة األولى، سيكون عدد السكان نحو 

 .15العلوية واملسيحية واإلسماعيلية من وسط سورية قد يفرون هناك(

 

 2017مارس ( جبل الدروز والجبهة الجنوبية، آذار/ 6الشكل )

 
 

                                                           
15Fabrice Balanche, “Le réduit Alaouite: un refuge de la Syrie ‘utile’?” [The Alawite 
stronghold: refuge for the useful Syria?], Carto 32 (November-December 2015). 
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جعلت انتصارات النظام خالل العام املاض ي سيناريو املنطقة العلوية مستبعًدا بوجه متزايد، حيث ال 

. ومع ذلك، فإن املوقع/ امللجأ 16سد يركز على استعادة كامل البلد، وليس على بناء دويلة طائفيةيزال األ 

 الساحلي سيبقى خياًرا احتياطًيا طاملا يحظى األسد بدعم روسيا.

 

 ل الدروز: عالق في الوسط بج
تحتل منطقة جبل الدروز الجبلية موقًعا استراتيجًيا على الطريق املؤدية إلى دمشق، لذلك سعى األسد 

إلى إبقاء سكانها في حظيرته على الرغم من والئهم غير املؤكد عندما بدأت الحرب. جعلت املعارضة العربية 

 الدروز املحليين مراًرا وتكراًرا. السنية وظيفته/ مهمته أسهل بكثير من خالل سوء اإلدارة واالعتداء على

 

 حماية الخاصرة الجنوبية للعاصمة

في املئة من إجمالي السكان. يعيش  3ألف نسمة، أو  700، بلغ عدد الدروز السوريين نحو 2010في عام 

ألف نسمة هم من الدروز،  375في املئة من سكان تلك املحافظة البالغ عددهم  90معظمهم في السويداء: 

ألف شخص آخر يقيمون في دمشق  250في املئة من السنة. وهناك  3املئة منهم مسيحيون، و في 7و

ألًفا  30وضواحيها: جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا وجديدة عرطوز. أما الباقي فيعيشون في جبل الشيخ 

 17قرية(. 14ألف شخص موزعين على  25ومنطقة جبل السماق في محافظة إدلب )

باستثناء جبل السماق، فإن هذه املناطق الدرزية معظمها هي نقاط دعم استراتيجي للجيش. أدت 

جرمانا دوًرا رئيًسا في الدفاع عن مدينة دمشق في ذروة حمالت املتمردين هناك. كانت القرى الدرزية في 

سمح للجيش  جبل الشيخ )حرمون( حصًنا موالًيا في الخاصرة الجنوبية الشرقية من العاصمة، مما

باملحافظة على خطوط اتصال مع مرتفعات الجوالن ومنع جيوب املتمردين املعزولة من التواصل/ االرتباط 

باملناطق األكبر التي تسيطر عليها املعارضة. وقد أعطت منطقة جبل الدروز النظام ممًرا برًيا دائًما مع 

عن درعا ووسيلة لتذكير املتمردين في الجنوب األردن، إضافة إلى منصة انطالق أساسية للطائرات للدفاع 

 الغربي باستمرار بأنهم عرضة للهجوم.

                                                           
، كانون )معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 132نيكوالس هيراس، احتماالت دويلة األسد في سورية، بوليسي فوكس 16

-http://www. washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-potential(، 2013األول/ ديسمبر 
for-an-assad-statelet-in-syria 

17Cyril Roussel, Les Druzes de Syrie: Territoire et mobilité [The Druze of Syria: territory and 
mobility] (Beirut: Institut Français du Proche-Orient, 2011), 
http://www.ifporient.org/node/1024 
 

http://www.ifporient.org/node/1024
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وكلت حمايته بمعظمها إلى ميليشيا محلية 
ُ
يتطلب الدفاع عن جبل الدروز القليل من الجيش، حيث أ

مؤلفة من عشرة آالف رجل )معظمهم من الدروز مع عدد قليل من املسيحيين( يعرفون التضاريس 

 من أن يقاتلوا من أجل النظام في منطقة بعيدة مثل حلب أو حمص. ويحركهم 
ً

دافع الدفاع عن مدنهم بدال

 من نشرهم على جبهات أخرى جزًءا 
ً

في الواقع، كان إبقاء املجندين الدروز داخل محافظة السويداء بدال

ين باسم مشايخ من الصفقة الضمنية التي توصل إليها األسد مع الزعماء الروحيين للجماعة )املعروف

 .18العقل( من أجل الحفاظ على سيطرته عليهم

 السنة في مواجهة الدروز 

، ظهرت التوترات بين الدروز وبعض الفصائل املتمردة. في درعا، بدأت فصائل 2011في مطلع عام 

أحد املعارضة املسلحة وغير املسلحة باستخدام شعارات مناهضة للدروز، واصفة إياهم بالزنادقة. حتى أن 

الشعارات وصف األسد بـ )ابن الدروز(، وهو تحقير محلي. في مناخ من التحريض اإلسالمي املتنامي، 

تلوا. ومن بين هؤالء جمال عز الدين، الشخصية 
ُ
ختطف بعض القرويين الدروز ثم حرروا مقابل فدية أو ق

ُ
ا

ختطف
ُ
مع ستة عشر من رفاقه من  البارزة الدرزية، الذي يتمتع بعالقات جيدة مع معارضة درعا، حيث ا

تلوا بعد بضعة أشهر. وباملثل، وقع سكان الدروز في  2012قبل جبهة النصرة في كانون األول/ ديسمبر 
ُ
وق

 .2012جرمانا ضحية الهجمات التي بدأت في ربيع عام 

ا على ذلك، تخل. 19في خريف ذلك العام، قادت جبهة النصرة هجوًما للمتمردين على جبل الدروز ى وردًّ

الدروز عن حياديتهم، وشكلوا ميليشيا محلية بمساعدة النظام. من هذه املرحلة فصاعًدا، تعرض جبل 

، قاتل املتمردون في 2014الدروز لهجمات منتظمة من قبل القوات العربية السنية. في آب/ أغسطس 

ا في هذا الصد
ً
ام، قادها الشيخ معركة جدية ضد الدروز في الدانا، إحدى أكثر ميليشيات النظام نشاط

البلعوس، وهو شرطي درزي سابق، والذي كان ناجًحا جًدا في تجنيد شبان محليين غير راغبين في القتال 

، في الوقت نفسه تقريًبا، وفي هجوم كبير للمعارضة في شمال 2015. وفي حزيران/ يونيو 20خارج جبل الدروز

                                                           
 ،2016أيلول/ سبتمبر  5، تعليق سورية، "الدروز في الصراع السوري "طالل األطرش، 18

atrache-el-talal-conflict-syrian-http://www.joshualandis.com/blog/druze/ 
 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا الهجوم قد ُشنَّ بواسطة أسلحة مقدمة من مركز العمليات العسكرية )موك( الذي يتخذ من  19
بلقان. ربما كانت هذه األسلحة في األصل موجهة إلى المتمردين األردن مقرًا له ويدعمه السعوديون عبر مصادر في ال

، >كيف سلحت أميركا اإلرهابيين في سورية<، لكنها سقطت في أيدي المتطرفين. انظر غاريث بورتر، >المعتدلين<
 ،2017حزيران/ يونيو  American Conservative ،22صحيفة أميركان كونسيرفاتيف  

http:// www.theamericanconservative.com/ articles/how-america-armed-terroristsin-syria 
 ،2015أيلول/ سبتمبر  19، العالم العربي، >سوريا: أي مستقبل للدروز؟<طالل األطرش، 20

http://magazine.com. lb/index.php/fr/monde-arabe-?issue_ id=200 
 
 

http://www.joshualandis.com/blog/druze-syrian-conflict-talal-el-atrache/
http://www.joshualandis.com/blog/druze-syrian-conflict-talal-el-atrache/
http://www.joshualandis.com/blog/druze-syrian-conflict-talal-el-atrache/
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سمى "الجبهة الجن
ُ
وبية" االستيالء على قاعدة الثعلة العسكرية، غرب سورية، حاول متمردون من جماعة ت

وهي نقطة -وهي مفتاح الدفاع عن السويداء. لقد جرى صدهم من قبل الجيش وامليليشيات الدرزية املحلية 

تحول كبيرة بالنظر إلى أن التعاون الدرزي مع األسد لم يكن من املمكن تخيله في السنوات املاضية )على 

، قام النظام بقمع ثورة في السويداء، مما أسفر عن مقتل 2000لثاني/ نوفمبر سبيل املثال، في تشرين ا

 العشرات من الدروز وجرح املئات أكثر(.

هذه محيرة بالنظر إلى املوقف الدرزي في بداية االنتفاضة. مثل مناطق أخرى ين قد تبدو أعمال املتمرد

، مردًدا صدى جو 2011نظام في عام من سورية، كان جبل الدروز مسرًحا لالحتجاجات املناهضة لل

املنطقة التقليدي من التحدي )على سبيل املثال، كما هو موصوف في الفصل األول، ال يزال العديد من 

السكان يهتفون بذكرى سلطان األطرش، الزعيم الدرزي الذي ثار ضد الفرنسيين في العشرينيات من القرن 

بما في ذلك االئتالف الوطني السوري، أخفقت في تلبية توقعات املاض ي(. لكن العديد من هيئات املعارضة، 

 من الدعوة إلى )دولة علمانية( بعد إطاحة األسد، 
ً

املجتمع الدرزي، خصوًصا املطالبة بالعلمانية. وبدال

 من ذلك فكرة )الدولة املدنية(، والتي تشير في الخطاب اإلسالمي إلى 
ً

اعتمد االئتالف الوطني السوري بدال

كم بالشريعة، وليس بالقانون العلماني. هذه الفوارق األيديولوجية أدت إلى تفاقم عدم ثقة الدروز الح

باملعارضة العربية السنية، التي صّورها النظام بالفعل على أنها تستلهم من فتاوى القرون الوسطى التي 

 تطالب باإلبادة الجماعية ضد الدروز.

تمرار باالنضمام إلى املتمردين في البداية. في آب/ أغسطس ومع ذلك، فإن بعض الدروز قرروا االس

، انشق خلدون زين الدين، املالزم أول الدرزي، عن الجيش وأنشأ مجموعة مسلحة مناهضة لألسد، 2011

. على الرغم من أن الجماعة انضمت إلى فصائل متمردة أخرى في درعا 21سماها لواء سلطان األطرش

ات النظام في منطقة جبل الدروز، إال أنها لم تتمكن تجنيد عدد من وشاركت في هجمات عدة ضد قو 

، اعتقل أعضاء في تنظيم القاعدة 2013الدروز، وفي نهاية املطاف أثارت غضب جبهة النصرة. في عام 

طلق سراحهم في نهاية املطاف وهربوا إلى األردن. وأظهر هذا 
ُ
أعضاء اللواء الدرزي، وُحكم عليهم باإلعدام، أ

ادث للجماعة الدرزية بأقوى العبارات بأنها غير مرحب بها في التمرد السني العربي. بالنسبة ألولئك الح

ا بما فيه الكفاية، في بعض الحاالت 
ً
الدروز الذين انضموا إلى القتال، لم يعّد الجهاديون التزامهم صادق

                                                           
21Noam Raydan and Adam Heffez, >Why Syria’s Druse Are Sticking with Assad for Now< 
Jerusalem Post, April 9, 2014, http://www.washingtoninstitute. org/policy-
analysis/view/why-syriasdruse-are-sticking-with-assad-for-now 

 ، جيروساليم بوست."لماذا يتعلق دروز سورية باألسد إلى اآلن"
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ضطر الدروز في جبل السماق إلى التحول ُهددوا بالقتل ما لم يتحولوا إلى املذهب السّني )على سبيل املثال، ا

 .22، ثم دمروا معبدهم(2015في عام 

 

 اإلغراء االنفصالي للشيخ بلعوس

على الرغم من رفضهم من قبل املتمردين، كان الدروز مترددين في البداية في ربط مصيرهم باألسد، ألن 

فيه الجيش على وشك االنهيار،  ، وفي وقت بدا2015سقوطه سيتركهم ال حول وال قوة لهم. في منتصف عام 

بدأ بعض الدروز في التفكير في خيار فتح جبل الدروز حتى األردن وجعله منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت 

 الحماية الدولية.

القت هذه الفكرة أهمية كبيرة من قبل الشيخ بلعوس، الذي أسس إحدى امليليشيات الدرزية املوالية 

خالل معركة الدانة، دفاًعا عن أراض ي الدروز ضد  2014ترك بصمته في عام . لقد 2012للنظام في عام 

املتمردين. بعد ذلك، طلب من األسد تزويده وميليشيات أخرى بأسلحة ثقيلة للدفاع عن جبل الدروز على 

نحو أكثر فعالية. كما بدأ بالتركيز على القضايا السياسية، ودعا إلى إصالحات ملعالجة ارتفاع تكاليف 

، زاد عدد ميليشياته إلى حوالى ألف 2015ملعيشة والفساد وتجنيد الدروز. وبحلول حزيران/ يونيو ا

، وبحسب ما ورد تلقى مساعدات مالية من الخارج، وخاصة من الدروز اإلسرائيليين الذين كانوا 23مقاتل

لالستيالء على مطار  قلقين بشأن مصير السوريين أخوتهم في الدين. لكن عندما قادت جبهة النصرة الهجوم

 من ذلك، دعا السكان 
ً

الثعلة العسكري في ذلك الشهر، لم تساعد قواته في الدفاع عن النظام، وبدال

 املحليين لالستيالء على مواقع الجيش واملباني الحكومية.

ت امليليشيا 
ّ
غتيل الشيخ بلعوس في ظروف غامضة، وُحل

ُ
فشلت هذه املناورة، وبعد ثالثة أشهر، ا

بعة له. ليس هناك شك في أن النظام قد قتله ألنه أصبح طموًحا جًدا، وألنه شجع الدروز على االنفصال. التا

أسباب تحركه في الثعلة غير معروفة. ربما كان يعتقد أن جيش األسد كان في طريقه للخروج من جبل الدروز 

املثال، املدينة الرئيسة في  في ضوء هجمات املتمردين الناجحة في محافظة إدلب وحول درعا )على سبيل

الجنوب، بصرى الشام، سقطت في آذار/ مارس(. إذا كان األمر كذلك، لربما شعر بأن سقوط النظام 

 املوشك املفترض قد يمهد الطريق أمامه ليصبح قائًدا ملنطقة آمنة درزية.

                                                           
كانون الثاني/ يناير  Syria Comment ،24، تعليق سورية "جبهة النصرة ودروز محافظة إدلب"يمن جواد التميمي، أ22

2015 ،rovincep-idlib-druze-nusra-al-http://www.joshualandis.com/blog/jabhat/ 
 

 ،2015أيلول/ سبتمبر  14، الجزيرة، >يرفض دروز سورية الدعوات إلى االنتفاضة المناهضة للحكومة<نور سماحة، 23
-anti-calls-reject-druze-www.aljazeera.com/news/2015/09/syriahttp:// 

150913111703291.html-governmentuprising 
 

http://www.joshualandis.com/blog/jabhat-al-nusra-druze-idlib-province/
http://www.joshualandis.com/blog/jabhat-al-nusra-druze-idlib-province/
http://www.joshualandis.com/blog/jabhat-al-nusra-druze-idlib-province/
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/syria-druze-reject-calls-anti-governmentuprising-150913111703291.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/syria-druze-reject-calls-anti-governmentuprising-150913111703291.html
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لقوى على األرض، لذا ومهما تكن الحالة، فإن تدخل روسيا بعد وفاته بوقت قصير غّير بالكامل توازن ا

من غير املرجح أن يقامر الدروز بمحاوالت انفصالية أخرى في أي وقت قريب. لذلك سيكون من الصعب، 

إن لم يكن من املستحيل، فصل جبل الدروز عن النظام. لن ينتصر الدروز ما لم ينفصلوا عن دمشق، 

ت الدولية ستحميهم من الجماعات وإلى ذلك الحين سيحتاجون إلى ضمانات ملموسة للغاية بأن القوا

 الجهادية العربية السنية وتجنبهم مصير أخوتهم في الدين في جبل السماق.

 

 املنطقة الوسطى من سورية: فسيفساء طائفية
هناك في وسط منطقة النظام مجموعة مختلطة من الطوائف املسيحية والعلوية والسنية 

التاريخ املعقد للمنطقة على هامش سهوب سورية، حيث واإلسماعيلية والشيعية. ويرتبط هذا التنوع ب

اجتذب االستعمار الزراعي في القرن التاسع عشر غير السّنة من الجبال الساحلية والشيعة من وادي 

البقاع إلى القرى القريبة من حمص. تعود املجتمعات املسيحية في املنطقة إلى سورية ما قبل اإلسالم. 

على هويتهم ألن أرضهم تقع بجوار الحقول، وُحكم عليهم بالضعف الشديد، بحيث لم  املحافظةتمكنوا 

 يعودوا مهتمين بالفاتحين املسلمين والعثمانيين.

تسيطر حمص وحماة على املنطقة الوسطى، املدينتان اللتان تنافستا لقرون قبل تأسيس سورية 

، ويعيش سكانها بشكل رئيس على إيجار حماة، مدينة سنية محافظة، تهيمن على ريف شاسع. 24الحديثة

. في املقابل، استثمرت مدينة حمص املختلطة 1963األراض ي إلى أن حصل اإلصالح الزراعي في سورية عام 

طائفًيا أكثر في الصناعة والتجارة ابتداًء من القرن التاسع عشر، لذا تمكنت االستمرار في االزدهار في ظل 

ن من ذلك بفضل قاعدتها االقتصادية املتنوعة. ومع ذلك، سعى سادة إصالحات البعث لألراض ي بعد قر 

سورية الجدد إلى تقوية الطبقة الراقية من مالك األراض ي في حماة، الذين استغلوا عائالتهم ألجيال. سرعان 

ما همشهم نظام البعث، وذلك بمجرد حرمان هؤالء املالكين من تأجير األراض ي. كانت ثورة جماعة اإلخوان 

والقمع العنيف الذي أعقبها مقدمة للصراع الدموي الذي تعيشه سورية  1982ملسلمين في حماة عام ا

 اليوم، حيث انقسم معظم املتقاتلين على طول الخطوط الحضرية/ الريفية واألقلية/ السنية.

 

 ملاذا بقيت حماة هادئة في حين اشتعلت حمص؟ 

التظاهرات في حماة، لكن القادة العرب السنة ، جرت بعض 2011عندما بدأت االنتفاضة في عام 

 املحليين أنهوها على الفور. وعلى النقيض من حمص املختلطة طائفًيا، لم يحدث في حماة تمرد مسلح.

                                                           
24Mohamed al Dbiyat, Homs et Hama en Syrie centrale (Damascus: IFEAD, 1995), p. 370. 
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، ما زالت ذكرى 
ً

حاضرة جًدا في حماة.  1982مجزرة عام هناك عامالن يفسران هذا الهدوء النسبي؛ أوال

 على تلك الثورة، قتل األسد األب ما ال يقل عن 
ً
ألف من السكان ودمر وسط املدينة بالكامل، لذا  20ردا

عرف السكان املحليون ما يتوقعونه من النظام إذا ما حملوا السالح مرة أخرى. من الواضح أن خوفهم من 

 تجاه قمعه.االنتقام من األسد قد فاق غضبهم 

ثانًيا، يبدو أن التجانس الطائفي لسكان حماة، والبيروقراطية نزعا فتيل التوتر. على الرغم من أن 

العلويين لهم حضور قوي في الوظائف العامة املحلية، لكن عدًدا من املناصب البلدية والحكومية في املدينة 

خارج. تفتقر حماة أيًضا إلى حي علوي متميز، يشغلها العرب السنة األصليون، وليس األقلية األتية من ال

فاملدينة غير جذابة إلى حد كبير لغير السّنة، وغالًبا ما يفضل هؤالء العلويون الذين يشغلون مناصب 

حكومية هناك اإلقامة في مدنهم وقراهم األصلية في الوقت الذي ينهون واجباتهم املحلية. عندما دّمر النظام 

، أقام فندق خمس نجوم على أنقاضه رمًزا لسلطة الدولة والحداثة، لكن حافظ 1982وسط املدينة عام 

األسد لم يسع إلى تحويل جذور املدينة السنية املحافظة. وعالوة على ذلك، فإن التهميش السياس ي 

واالقتصادي الالحق لحماة ردع الغرباء من االنتقال إلى هناك، مما حدَّ من إمكان حدوث احتكاك بين 

 فتين وإبراز محاباة النظام وتحيزه تجاه العلويين.الطائ

خالل الحرب، حاول املتمردون االستيالء على املدينة مرات عدة. حتى كتابة هذه السطور، هناك قوات 

من هيئة تحرير الشام )التحالف الراديكالي برئاسة جبهة النصرة( على مسافة عشرة كيلومترات فقط شمال 

ة كثيفة من القواعد العسكرية التي بنيت حول محيط املدينة في الثمانينيات حماة، لكنهم يواجهون شبك

وريٍف غربي مليء بالقرى العلوية واملسيحية واإلسماعيلية. لكن أعظم مزية للنظام مستمرة في حماة هي 

 سلبية السكان طوال مدة الحرب، وهي مزية لم يكن يتمتع بها بالتأكيد في حمص.

، كان عدد سكانها 2011حمص هي موطن لفسيفساء من الطوائف. وفي عام ، ةمثل معظم وسط سوري

 1في املئة مسيحيين وأقل من  10في املئة من العلويين و 25في املئة من العرب السنة، و 65مؤلفين من نحو 

 .25في املئة من اإلسماعيليين والشيعة

                                                           
25Balanche, “Géographie de la révolte,” https://www.cairn.info/revue-outreterre1-2011-3-
page-437.htm. These figures are a personal estimate distilled from the 2004 census and 
subsequent field surveys. In a 1995 article, Alain Chouet wrote that Alawites constituted 
40% of the city’s population, but this estimate seemed exaggerated at the time. Moreover, 
natural growth patterns and emigration to Homs have not been in favor of the Alawites 
since then. See Chouet’s article “L’espace tribal Alaouite à l’épreuve du pouvoir,” 
Maghreb-Machrek 147 (1995), pp. 83– 119, http://alain.chouet.free.fr/import/ Alaouite.pdf 
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رنس ي السابق، واستقروا في املناطق كما في املدن الساحلية، جاء العلويون إلى حمص أيام االنتداب الف

ا، ويعززه 
ً
النائية إلى الجنوب والشرق. يمتلك املسيحيون حًيا تاريخًيا في وسط املدينة ينتشرون منه شرق

إخوانهم في الدين القادمون من املناطق الريفية. يعّد النصف الغربي من املدينة أكثر ثراًء من نصفها 

ا دينًيا الشرقي، الذي يسكنه الريفيون إل
ً
ى حد كبير من هوامش البادية. يعدُّ النصف الغربي أيًضا خليط

 أكثر، في حين إن بقية أحياء املدينة تميل إلى امتالك هويات مجتمعية أكثر صرامة.

، اندلعت اشتباكات في حمص، وتسببت في مقتل عشرات األشخاص. في الحاالت 2011في تموز/ يوليو 

لى الحدود بين املناطق العلوية والسنية. سرعان ما انتشر الجيش في هذه معظمها، وقعت هذه الحوادث ع

ا النقاط الساخنة، 
ً
 للتمرد في حمص. يشبه هذا ما كتبه مطوق

ً
األحياء السنية الشمالية التي ستصبح معقال

اء ميشيل سورا عن طرابلس خالل الحرب األهلية اللبنانية، لم تحدث مواجهات في تلك املدينة داخل األحي

 .26الثرية، بل بين األحياء السنية والعلوية حيث كان التزواج املجتمعي والهوية أقوى 

في البداية، تمتع متمردو حمص بدعم خارجي قوي، خاصة من لبنان، مصدرهم الرئيس لألسلحة 

ا كمالذ للمهربين ال
ً
ذين واملقاتلين األجانب. كان حي بابا عمرو، الذي انتفض عسكرًيا ضد النظام، معروف

كانوا يعملون بين سورية ولبنان قبل الحرب. وغالًبا ما كان هؤالء املهربون يسافرون عبر أنفاق تمتد على 

بعد كيلومترات عدة في الريف، وتجلب السلع واألسلحة إلى املدينة بينما تتفادى تفتيش الشرطة. 

، واصفة 2012مص عام استخدمت إديث بوفييه، الصحفية الفرنسية، أحد هذه األنفاق للهروب من ح

. كان الجماعة العربية السنية الكبيرة 27إياه بأنه مرتفع وعريض بما فيه الكفاية لتقود دراجة نارية خالله

في طرابلس مؤيدة على نحو خاص جيرانها املتمردين. واستخدمت الشبكات السعودية والقطرية املدينة 

وجد املتمردون الجرحى العون في املنظمات غير الحكومية اللبنانية كقاعدة لتنظيم املساعدة إلى املتمردين و 

. ومع ذلك، توقفت الشبكات الخليجية عن العمل في طرابلس بعد أن هاجم 28اإلسالمية املوجودة في الخليج

. في هذه 2012نظام األسد مدينة حمص التي يسيطر عليها املتمردون بالقوة وطّوق املدينة في خريف عام 

جيش اللبناني وحزب هللا في نهاية املطاف على الحدود وحظروا املزيد من عمليات نقل األثناء، سيطر ال

، وهي معقل سابق للمعارضة على الحدود 2013املساعدات إلى املتمردين بعد سقوط القصير في أيار/ مايو 

 الشمالية الشرقية.

 

                                                           
، في بيير إيف بيشو )محرر(، حركات المجتمع "ي باب التبانة في طرابلس: دراسة عن العصبية الحضريةح" انظر مقالته26

.، الحظ سورا كيف كان الحي السني 86-45(، ص. ص، 1985والمساحات الحضرية في المشرق )بيروت: سيرموك، 
الحقيقة، لم يتوقف الحيان عن القتال  في طرابلس )باب التبان( والحي العلوي )جبل محسن( مسرحا لمصادمات شديدة. في

 ، وقد أدت الحرب السورية إلى تفاقم التوتر.2005فعلًيا، واستأنفا تبادل إطالق النار في عام 
27 -  Damien Pearse, “Edith Bouvier’s escape from Homs,” Guardian, March 3, 2012, 
https://www.theguardian.com/ world/2012/mar/03/edith-bouvier-escape-from-homs 

 .2014مقابالت مع أعضاء منظمة غير حكومية فرنسية في طرابلس، حزيران/ يونيو 28
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 املذبحة الطائفية 

ة املواجهات بين الطائفتين. في حمص، ، عانى وسط سوري2011مع اكتساب الحرب زخًما في عام 

توقفت التظاهرات ضد النظام عند أطراف األحياء العلوية، ألن الصدامات تميل إلى أن تتضاعف بسرعة 

هناك. في ضواحي املدينة، تعرضت قرية املزرعة الشيعية للهجوم املنتظم في أيام الجمعة من قبل املعارضين 

على األحياء في مركز املدينة، أطلقوا قذائف الهاون على األحياء العلوية . وعندما استولى املتمردون 29السنة

بعد أن  2011بشكل يومي. في مكان آخر، فّر املسيحيون والشيعة من بلدة القصير املجاورة في خريف عام 

 ُبثت تهديدات طائفية من مكبرات الصوت في املساجد املحلية.

 25الطائفية تحدث. وقعت حادثة سيئة السمعة في الحولة في وسط هذا املناخ املتوتر، بدأت املذابح 

تل 2012أيار/ مايو 
ُ
( على أيدي الشبيحة، وهي  49من املدنيين العرب السنة )منهم  108، عندما ق

ً
طفال

بح 30قوات شبه عسكرية تابعة للنظام
ُ
من موظفي الدولة العلويين وهم في  12. وقبل ذلك بأسبوع، ذ

تل طريقهم إلى حمص. وفي 
ُ
شخًصا في قرية مزرعة القبير ]تتبع لحماة  80حزيران/ يونيو من ذلك العام، ق

بح 
ُ
تل عدد من املدنيين  100وليس لحمص[ السنية. بعد شهر، ذ

ُ
سني آخر في التريمسه. وفي اآلونة األخيرة، ق

الف من األفراد . وإلى جانب هذه الحوادث، تم اختطاف اآل2016العلويين في منطقة الزهراء في أيار/ مايو 

تلوا
ُ
قدوا أو ق

ُ
 .31من كل طائفة في املنطقة خالل الحرب إما ف

بعد سنوات من العنف، أصبحت خطوط الجبهات في حمص محددة جيًدا، وانتقل عدد من أبناء 

األقليات إلى أحياء متجانسة أكثر من أجل الحماية. مع ذلك استمرت الهجمات على األحياء العلوية. في األول 

 40، قام إرهابيون بقصف مدرسة في حي عكرمة، ما أسفر عن مقتل 2014رين األول/ أكتوبر من تش

                                                           
 .2013بحسب أحد سكان حمص، الذي قابله المؤلف في دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر 29
 ،2012حزيران/ يونيو  8بي سي نيوز، ، بي "الحولة: كيف انكشفت المذبحة"30
  18233934-middleeast-www.bbc.com/news/worldhttp://  
 
، واشنطن بوست، "في سورية، عمليات االختطاف في تزايد مع انتشار الفوضى"باباك ديغانبيشه وسوزان هايدموس، 31

 ،2013نيسان/ أبريل  21
 ,-rise-onthe-kidnappings-syria-in/www.washingtonpost.com/world/mid dle_easthttps:// 
-11e28302-a854-spreads /2013/04/21/b0bb2f2e-lawlessness-as

3c7e0ea97057_story.html 
 

http://www.bbc.com/news/world-middleeast-18233934
http://www.washingtonpost.com/world/mid%20dle_east/in-syria-kidnappings-onthe-rise-as-lawlessness-spreads%20/2013/04/21/b0bb2f2e-a854-11e28302-3c7e0ea97057_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/mid%20dle_east/in-syria-kidnappings-onthe-rise-as-lawlessness-spreads%20/2013/04/21/b0bb2f2e-a854-11e28302-3c7e0ea97057_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/mid%20dle_east/in-syria-kidnappings-onthe-rise-as-lawlessness-spreads%20/2013/04/21/b0bb2f2e-a854-11e28302-3c7e0ea97057_story.html
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، وجرى إغالق هذه 33، قتلت سيارة مفخخة خمسين في حي الزهراء2016شباط/ فبراير  21. وفي 32شخًصا

ي بأرواح األحياء وغيرها الحًقا بالحواجز الخرسانية ملنع الغرباء من ارتكاب مزيد من الهجمات التي تود

ضحايا جماعًيا )سواء مشًيا أم في املركبات(. شعر العلويون واملسيحيون بالتهديد خصوًصا، على الرغم من 

 أن السنة عانوا االنتقاَم أيًضا.

 

 صعوبة املصالحة

في ضوء هذا العنف الطائفي الوحش ي، فإن عودة التعايش املشترك في وسط سورية ليست مضمونة 

بأي حال من األحوال، حتى لو استعادت قوات األسد املنطقة برمتها. وعلى الرغم من قيام النظام بتأمين 

، ما 2017مارس  مدينة حمص بعد إخالء آخر مناطق املتمردين في املدينة، حيث أخلي حي الوعر في آذار/

تزال هناك تهديدات من أحياء أخرى. إلى الشمال مباشرة من املدينة، تستمر عمليات التوغل من الجيب 

ت حماة عرضة للتهديد من الدولة اإلسالمية 
ّ
الذي يسيطر عليه الثوار بين الرستن والحولة. وباملثل، ظل

، عندما ُدمر املعقل املحلي للجماعة، 2017)داعش( من الشرق حتى وقت قريب متأخر من أيلول/ سبتمبر 

 وما يزال ائتالف املتمردين املتمثل بهيئة تحرير الشام بادًيا من الشمال.

ألف من سكان هذه األراض ي  100الحولة مستعصًيا على الحل. خرج حوالى -قد يكون وضع الرستن 

الفاروق، وهو لواء رئيس في  ، وأنشأت املنطقة لواء2011العربية السنية عن سيطرة النظام منذ عام 

الجيش السوري الحر بقيادة عبد الرزاق طالس، املالزم الشهير. املقاتلون املحليون اآلن هم تحت سيطرة 

حركة تحرير الشام التي ما تزال تحاول كسر الحصار ومهاجمة حمص وحماة. في السابق، بدا النظام 

ت الرستن والحولة جهد )املصالحة( في حمص، مسروًرا باحتواء تقدم املتمردين في املنطقة والت
ّ
فاوض. سهل

، في نيسان/ أبريل 
ً

والحًقا في  2014ألن الجيش تمكن نقل كثير من متمردي املدينة إلى ذلك الجيب، أوال

. ومع ذلك، قد يستهدف الجيش الجيب بعد الحملة العسكرية الكاملة التي أزالت 2016أيلول/ سبتمبر 

 وحماة. وجود داعش في شرق حمص

إذا استعاد النظام الرستن والحولة ]الكتاب قبل استعادة النظام لتلك املناطق بين حمص وحماة، 

ناهيك عن الغوطة ودرعا، م.[، فإن استعادة الثقة بين السنة والجماعات األخرى في وسط سورية ستكون 

القبائل السنية التي كانت تدعم صعبة. بعيًدا نحو الشرق، سيحتاج األسد أيًضا إلى إعادة إقامة روابط مع 

                                                           
تشرين األول/  1، هيئة اإلذاعة األسترالية، "طفاُل على األقل في إحدى المدارس في سورية 41قصف مزدوج يقتل " 32

 ،2014أكتوبر 
-in-children-41-kills-bombing-02/school-10-http://www.abc.net.au/news/2014

syria/5784266 

 CNN ،22، "في سورية، ُقتل العشرات في تفجيرات في حمص ودمشق، كما يقول النظام"يوسف باسيل وتيم هيوم، 33
 http://www.cnn.com /2016/02/21/middleeast/syria-civil-war/ index.html، 2016شباط/ فبراير 

 

http://www.abc.net.au/news/2014-10-02/school-bombing-kills-41-children-in-syria/5784266
http://www.abc.net.au/news/2014-10-02/school-bombing-kills-41-children-in-syria/5784266
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تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتشّن غارات على املساكن العلوية واإلسماعيلية. قد يقوم النظام 

بتكليف فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع، بقيادة هذا الجهد نظًرا لكونه ينتمي إلى قبيلة الحديدين، التي 

، شاركت 1982لها، وكانت دائًما موالية لعائلة األسد. في عام تتخذ من ريف محافظة حماة الشرقي موطًنا 

القبيلة في القمع الدموي لحماة، وما يزال معظم أعضائها يقاتلون مع النظام خالل الحرب الحالية كذلك. 

وكما هو الحال في مناطق أخرى من البالد، فإن هذه االنشقاقات القبلية وغيرها أدت إلى تفتيت املعارضة 

 سورية، ومن املرجح أن يستخدم األسد ذلك لصالحه بينما يحاول منع عودة أي تمرد هناك. في وسط

 

 خطوط التقسيم في حلب
، انقسمت املدينة إلى منطقة شرقية 2012بعد أن استولى الثوار على أجزاء من حلب في تموز/ يوليو 

عام نهاية الترسيم تقريًبا حتى تسيطر عليها املعارضة وأخرى غربية تحت سيطرة النظام. لم يتغير هذا 

، عندما استعادت قوات األسد املدينة. ومع ذلك، لم يحدث رسم الحدود على أسس طائفية بحتة، 2016

فالعرب السنة كانوا األغلبية في طرفي املدينة، لذلك لعبت املعايير اإلقليمية واالجتماعية االقتصادية أدواًرا 

 ناك.مهمة في كيفية اندالع االنتفاضة ه

 

 التحول الديموغرافي

يعد غرب حلب الجزء )القانوني( من املدينة، وقد سكنه الحضريون على مدى أجيال. يشمل هذا الجزء 

األحياء الغنية مثل الشهباء واملحافظة، والسليمانية، منطقة السنة من الطبقة الدنيا، ]السليمانية حي 

، إضافة لبعض األرمن األغنياء، وال وجود للمسمين مسيحي يسكنه أبناء الطبقة الوسطى واألغنياء منهم

فيه، م.[ والحمدانية، منطقة املوظفين العموميين من الطبقة املتوسطة، حيث يعيش معظم العلويين. في 

املقابل، يعد النصف الشرقي من حلب بمعظمه املدينة )غير الشرعية(، مع وجود أحياء غير مخطط لها 

ق عليها ]عشوائية[ تنتشر على نطاق و 
َ
اسع بسبب الهجرة الجماعية الريفية )وهي عملية ُيطل

"الريفيين]الشوايا["، وهو مصطلح ُيستخدم بازدراء من قبل سكان املدينة القدماء(. وجد املتمردون من 

الريف الدعم في شرق حلب، الذين اندمج سكانه اندماًجا سيًئا في املدينة املحافظة، ويواجهون انقساًما 

يفًيا مستمًرا. تعمل الطبقة العاملة في هذه األحياء بصفة عمال في منطقة الشيخ نجار الصناعية حضرًيا/ ر 

 الواسعة في ضواحي املدينة الشمالية الشرقية التي تديرها طبقة غرب حلب التجارية.

 

 2016( شرق حلب، وغرب حلب كانون الثاني/ يناير 7الشكل )
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مليون نسمة؛ منهم مليون في املنطقة الغربية، ومليون آخرين  2,5، كان عدد سكان حلب 2012في عام 

مثل الشيخ مقصود واألشرفية. في تشرين في الشرقية، ونحو نصف مليون في األحياء الكردية الشمالية 

، أدى القصف الروس ي املكثف على شرق حلب إلى انخفاض حاد في عدد السكان، كما 2016األول/ أكتوبر 

ألف شخص فقط بحلول نهاية العام. بعض هؤالء الذين فروا  100هو موضح في الفصل األول، بقي هناك 

 من العسكريين من الطبقة املتوسطة والعليا وجدوا مأوى في غرب حلب، وفي بعض الحاالت سك
ً

نوا بدال

ألف  50الذين غادروا املدينة في أثناء القتال. ومن جهة أخرى، انخفض عدد سكان الشيخ مقصود إلى 

. حيث لجأ أغلبية السكان األكراد إلى قراهم األصلية في عفرين أو كوباني 201434نسمة فقط بحلول عام 

 ]عين العرب[ أو الحسكة.

 

                                                           
 في كليس، تركيا. 2014وفًقا لمقابلة المؤلف مع أعضاء أطباء بال حدود المسؤولين عن حلب في حزيران/ يونيو 34
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من املؤكد أن الطائفية ليست غائبة عن الصراع في حلب. فاألحياء املسيحية بقيت موالية للنظام. 

وانتفض الشيخ مقصود ضد الدولة، ولكن ألسباب مختلفة عن تلك التي قام بها املتمردون العرب السنة، 

الكردية التعاون مع وفي وقت الحق، دخلت الجهات الكردية والعربية في صراع مباشر عندما بدأت الجهات 

الجيش في حمالت معينة )انظر الفصل الثالث(. وبينما كان العرب السنة مقّسمين نتيجة تنافسات 

عشائرية قائمة على روابط الدم أو التضامن الجماهيري، أصبح العديد منهم أكثر توحًدا وعدائية تجاه 

لجالية املسيحية هي الضحية األولى ملثل هذه املسيحيين والعلويين واإلسماعيليين مع تصاعد التمرد. كانت ا

. استهدف املتمردون 201635و 2011ألًفا بين عامي  40إلى  ألف 200املشاعر، وتراجع عدد سكانها من 

األحياء املسيحية مثل امليدان والعزيزية والجدّيدة، وطلبوا من املدنيين الفرار لالستيالء على مناطقهم. 

، على سبيل املثال، أوقفت امليليشيا املسيحية في 2012قاومت بعض األحياء هذا العدوان، ففي صيف 

 تمردين في حي األرمن في املنطقة.امليدان تقدم امل

                                                           
 .2016مقابلة المؤلف مع الباحث الفرنسي فريدريك بيشون، باريس، آذار/ مارس 35
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 2016منبج شتاء  -( الصراع على ممر إعزاز9الشكل )

 
 

 

 استعادة حلب

، حاصر املتمردون غرب حلب، وبدا الجيش محاصًرا، حيث لم يبق سوى 2013و 2012بين صيف 

، فتحت قوات النظام طريًقا عبر 2013املطار وسيلة اتصاله الوحيدة مع الخارج. ولكن بحلول أيار/ مايو 

وقود وإعطاء األمل لسكان املناطق التي يسيطر عليها النظام. السهوب بين حلب وحمص، ما سمح بتدفق ال

ت 2016ومنذ ذلك التاريخ وحتى صيف عام 
ّ
، حاصر الجيش ببطء املناطق الشرقية. في هذه األثناء، شن

القوات الجوية ضربات متواصلة على شرق حلب لفصل سكانها املدنيين عن املتمردين، ما تسبب في وقوع 

 ملتمردين واملدنيين بسبب الطبيعة العشوائية للقصف.إصابات كبيرة بين ا

، نجح متمردون من محافظة إدلب ملدة من الزمن باختراق خطوط الحصار، 2016آب/ أغسطس  7في 

تموز/  28وفتح ممر إلى شرق حلب عبر منطقة الراموسة. إال أن هذا لم يعوض خسارة طريق كاستيلو في 

طق املتمردين في املدينة. ظل ممر الراموسة تحت الهجوم من قبل يوليو، وهو خط اإلمداد الرئيس ملنا

الطائرات الروسية، ما منع املتمردين من استخدامه. دخلت بضعة شاحنات مليئة باملنتجات شرق حلب 

آب/ أغسطس، لكن هذا كان في األصل تحريًرا لم يكن له تأثير يذكر في تغيير  7مع الكثير من الدعاية في 

. وفي هذه األثناء، فتح الجيش 36ألف نسمة 100ي لسكان منطقة املتمردين البالغ عددهم الواقع اليوم

                                                           
36Georges Malbrunot, “En silence, les rebelles quittent Alep entre des soldats russes” [In 
silence, rebels leave Aleppo between Russian soldiers], Le Figaro, December 26, 2016, 
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طريًقا جديًدا لتزويد غرب حلب من الشمال، بعد استيالئه على مسار كاستيللو في العملية حيث طمأن إلى 

 حد كبير سكان املنطقة الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة.

، شّن الجيش هجومه النهائي على شرق حلب، واستعاد ما تبقى منها بحلول شهر تشرين األول/ أكتوبر

في أقل من شهرين. فوجئ كثير من املراقبين بسرعة الحملة، لكن الجدول الزمني لم يكن مفاجًئا عندما 

اتضح أن روسيا وتركيا ناقشا بالفعل اإلطار الذي يمكن بموجبه للمتمردين املحليين التفاوض على 

عت موسكو األسد وحليفه اإليراني للسماح للمتمردين الستة آالف املتبقين بمغادرة استسالمهم. ودف

 من القضاء عليهم
ً

. بدا الكرملين حريًصا وبخاصة على تحقيق هذا الهدف 37املدينة بأسلحتهم الخفيفة بدال

 .2017قبل أن يتسلم الرئيس األميركي الجديد منصبه في كانون الثاني/ يناير 

العداوة بين الطوائف التي شهدتها حلب خالل الحرب، فإن مصير املدينة يظهر كيف  وعلى الرغم من

أن بعض التطورات الرئيسة في األجزاء التي يسيطر عليها النظام من سورية كانت أقل اندفاًعا بسبب 

رية االنتماء الطائفي عن االنقسامات االجتماعية، سواء بين الطبقات االقتصادية أم بين املناطق الحض

مقابل الريفية. لكن في مدن أخرى، كانت هذه االنقسامات االجتماعية عادة ما تتفوق عليها املخاوف 

الطائفية. على سبيل املثال، لم ينضم العلويون الفقراء في الالذقية إلى )زمالئهم( السنة الفقراء في 

 التظاهرات.

 

 مدن متنازع عليها
كم أيًضا بأجزاء من أربع مدن تقع خارج منطقة سيطرته في مراحل عدة من الحرب، كان النظام يتح

 مفيًدا عن لعبة التوازن املعقدة التي 
ً

الرئيسة: درعا ودير الزور والحسكة والقامشلي. تقدم هذه املدن مثاال

سعى األسد إلى لعبها في التعامل مع العوامل الطائفية واالجتماعية خالل الحرب. يبدو أن النظام قرر في 

ر أنه يجب عليه التمسك ببعض عواصم الحافظات واملناطق من أجل إضفاء الشرعية على وقت مبك

سلطته، حتى عندما أصبحت هذه املدن محاطة بالكامل باألعداء. من هذه املعاقل، كان األسد يأمل على 

دائرًيا األرجح في استئناف الهجمات العسكرية باستخدام )استراتيجية بقعة النفط(، التي تستلزم توسًعا 

 من املركز.

في كل مدينة، حظي النظام بدعم عدد من موظفي القطاع العام الذين شكلوا بيرقراطية وطنية هائلة. 

حاصرهم املتمردون وفي بعض الحاالت، استولوا على أحيائهم، لكن الجيش واألجهزة األمنية ركزوا قوتهم 

 ملنع التمرد الداخلي.

                                                           

http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/22/0100320161222ARTFIG00229-en-silence 
-les-rebelles-quittent-alep-entre-dessoldats-russes.php 

 المصدر السابق. 37
 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/22/0100320161222ARTFIG00229-en-silence%20-les-rebelles-quittent-alep-entre-dessoldats-russes.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/22/0100320161222ARTFIG00229-en-silence%20-les-rebelles-quittent-alep-entre-dessoldats-russes.php
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ي مراكز املحافظات التي سقطت بالكامل أمام املعارضة. عندما كانت هذه الدينامية واضحة أيًضا ف

 
ً

استولى املتمردون على إدلب، على سبيل املثال، لم يدعمهم معظم موظفي النظام وقاعدته املحلية. وبدال

من ذلك، اُتهم األقليات وموظفو الدولة بالعمالة، وفّروا إلى املدن التي يسيطر عليها النظام. أولئك الذين 

تل عدد منهم على أيدي املتمردين بحجة أنهم )عمالء بق
ُ
وا في كثير من األحيان ُعوملوا بقسوة، وق

 .38استخبارات(

من هذا املنظور، تشكل بيرقراطية النظام في املدن السورية قبيلة متعددة األعراق، وعابرة للطائفية، 

من أن العمل الذي قام به موظفو تسعى إلى الدفاع عن مصالحها كما تفعل أي قبيلة أخرى. على الرغم 

 ثابًتا ال تناله الطبقات الدنيا الفقيرة التي يتألف 
ً
الدولة هؤالء معظمه عمل وضيع، إال أنه يضمن دخال

. كان لدى السّنة تقريًبا عدد املناصب الحكومية نفسه مثل العلويين عندما 39املتمردون من هذه الطبقة

ولين مثل علي مملوك، الرئيس وصاحب النفوذ في األجهزة األمنية. . من بينهم كبار املسؤ 40اندلعت الحرب

لكن على خالف العلويين مع بشار األسد، ال يمتلك العرب السّنة أي شخصية سياسية أو عسكرية أو قبلية 

قادرة على توحيد فصائلهم املختلفة وموازنة األسد من دون تجاوز املحظور نحو تمرد صريح أو إثارة رد 

هذا يحد من قوتهم. من جانبه، يعتمد األسد على هذه الشبكات السنّية داخل املوظفين للتالعب  انتقامي.

بالسكان؛ فهم يعملون كجسور للتوفيق بين الجماعات التي انحازت إلى التمرد، وإقناعهم بالعودة إلى جانب 

الذي غادر إسطنبول إلى  النظام. كان هذا هو الحال مع الشيخ نواف البشير، القائد القبلي السني القوي 

. ومن خالل التجمع حول النظام، أظهر أن قبيلة البقارة قد حولت 2017دمشق في كانون الثاني/ يناير 

 دعمها من املتمردين إلى األسد.

ومع ذلك، وبغض النظر عن قدرة النظام الثابتة على استغالل االنقسامات القبلية والطبقية 

ين قد يعارضونه، تظل الحقيقة أن العرب السنة ما يزالون يشكلون والسياسية واحتضان عدد من الذ

                                                           
 /https://tcf.org/content،  2016تموز/ يوليو  14، مؤسسة القرن، "قاعدة األسد المحطمة: حالة إدلب"آرون لوند، 38

report/assads-broken-base-case-idlib  :أن اقتحموا مقر المخابرات بعد "، وصف لوند أساليب المتمردين
المحلي وأطلقوا سراح من بقي حًيا من هؤالء السجناء، باشر ]جيش الفتح[ أيًضا في دراسة الوثائق التي حصل عليها من 

 750، أصدر المجلس الحاكم للجماعة قائمة تضم حوالي 2015أجل اقتالع عمالء االستخبارات والمخبرين. في أيار/ مايو 
 ."لمطلوبينمن أنصار األسد ا

 
 

كانت هناك انقسامات طبقية وجغرافية ال تزال مستمرة بين السكان السنة، "وصف فؤاد عجمي هذه الصدوع الطبقية جيًدا: 39
وكان هناك انفصال قديم بين المدينة والريف، وكانت الطبقات الوسطى في حلب ودمشق تشعر بالفزع إزاء فكرة أنها ستكون 

 .91(، ص. 2012كتابه: التمرد السوري، )معهد هوفر،  . راجع"محكومة من األرياف
40Souhail Belhadj, La Syrie de Bashar al-Asad [The Syria of Bashar al-Assad] (Paris: Belin 
Litterature et Revues, 2013). 
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األغلبية العظمى من السكان السوريين، والعمود الفقري لتمرده املسلح الحالي والسابق. وبناًء على ذلك، 

فإن إرغام طريقة حكم وطني علوي على أجزاء أوسع من سورية مع استبعاد املجتمعات األخرى من السلطة 

 للحياة حتى في املنطقة متعددة األعراق التي يسيطر ليس أمرً 
ً

ا واقعًيا على املدى الطويل، قد ال يكون قابال

عليها النظام. السبب بسيط: العلويون هم أقلية صغيرة نسبًيا في غرب سورية، وغير موجودين تقريًبا في 

خدمت األغلبية الشيعية بقية البالد. ال يمكن لنظام األسد أن يسلك مسار العراق نفسه، حيث است

 املدعومة من إيران مقاليد السلطة لتصادر معظم البالد لها.
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